
HackShield Lesbrief Quest 2
Wat zijn data?



Lesduur
45 minuten

Doelgroep
Groep 5 t/m 8
Geschikt voor leerlingen tussen de 8 en 12 jaar.
Ingestoken op B1 taalniveau.

Leerdoelen
Leerlingen leren...

● wat data zijn.
SLO: De leerling begrijpt dat je naast informatie vinden, zelf ook informatie kunt
achterlaten op internet

● welke data je kunt delen en welke niet (bv. je geboortedatum wel, je adres niet).
SLO: De leerling leert een aantal voorbeelden van informatie die je niet hoeft te delen, die
echt van jou is, te vergelijken met informatie die je wel zou kunnen delen, bijvoorbeeld je
verjaardag.

● waarom data geld waard is.
SLO: De leerling leert welke belangen personen en partijen kunnen hebben om in het bezit
te komen van de data van anderen of om zeggenschap te krijgen over digitale middelen
die van anderen zijn

Benodigdheden
● Digibord,
● Leerkracht account voor HackShield (maak deze hier aan).

Begrippen*:
Data: Digitale gegevens, die in computers verwerkt worden.

(Bijvoorbeeld: waar je op klikt binnen een website, maar ook
persoonlijke gegevens zoals je adres & wachtwoord)

Cookies: Kleine bestanden die de aanbieder van een website op de
computer, telefoon of tablet van een bezoeker plaatst. Met cookies
wordt informatie verzameld of opgeslagen over het websitebezoek
of over het apparaat van de gebruiker.

Filterbubbel: Een filterbubbel is het resultaat van alleen maar gepersonaliseerd
aanbod: je krijgt alleen nog maar dingen te zien die precies op jouw
internetgedrag zijn afgestemd.

Tracker: Een tracker kun je zien als een soort spionnetje, ze zijn overal op het
internet te vinden. Stel jij zoekt gave schoenen op het internet en
ineens zie jij op andere websites advertenties van datzelfde merk
schoenen (bekijk ook de video over trackers op schooltv).

* Wil je nog meer weten over bovenstaande onderwerpen. Kijk dan op joinhackshield.nl en bekijk
de content ter inspiratie en verdieping. Dan ben je helemaal goed voorbereid op deze les.

Algemeen
In deze klassenquest komen de leerlingen erachter wat data zijn. Online laat je namelijk overal
gegevens achter (soms zelfs zonder dat je je daar bewust van ben). De leerlingen gaan met André
kijken wat er aan de hand is door met Sanne op zoek te gaan naar data die zij heeft achtergelaten.

http://joinhackshield.nl/register/teacher
https://www.ntr.nl/html/micrio/schooltv/hackshield/
http://joinhackshield.nl/classquest/1


Handig om te weten
Neem zelf een kijkje op de website van HackShield, zodat je kunt zien hoe HackShield en de
klassenquest eruit zien. Dit kost ongeveer een half uur. Vergeet niet dat je een leerkracht account
nodig hebt om dit met de klas te spelen. Die kun je hier aanmaken.
De legenda van belangrijke knoppen in de game, vind je in bijlage 2.

Uitwerking
Introductie - 10 min
Vertel de leerlingen dat jullie het gaan hebben over data en wat dat precies zijn, én dat jullie daar
samen een game over gaan spelen. Je hoort het woord data vaak voorbij komen, maar wat
betekent het eigenlijk en wat moet je je daarbij voorstellen? Welke data vind je niet erg om met
anderen te delen en welke data houd je liever voor jezelf?

Introductievragen
● Wanneer heb jij voor het laatst ergens je gegevens, dus je data, achtergelaten?

(bijvoorbeeld vanochtend op YouTube video’s bekeken).
● Wie heeft er wel eens het idee gehad dat Google of YouTube al ‘denkt’ te weten wat jij leuk

vindt? En waar merk je dat aan?
(bijvoorbeeld door specifieke advertenties of het aanbod van dezelfde soort video’s. Hint:
filterbubbel!).

● Wie heeft er wel eens gemerkt dat je op een account zat van iemand anders, omdat je
ineens een heel ander aanbod te zien kreeg? Was het verschil met jouw voorkeuren groot?
Wist je gelijk van wie het account was?
(bijvoorbeeld compleet andere video’s aanbevolen op YouTube).

● Zou je erachter kunnen komen wat een app eigenlijk allemaal van jou weet? Wat denken
jullie dat een app van jou weet?
(bijvoorbeeld door instellingen of door toegang naar data op te vragen)

Optioneel
Laat leerlingen hun favoriete app benoemen (bijvoorbeeld Instagram, TikTok, of een game-app).
Laat ze vervolgens op een vel papier uittekenen wat deze app allemaal over ze weet. Wat voor
profiel heb jij volgens deze app? Kent hij je vrienden en je ouders? Probeer zo uitgebreid mogelijk te
zijn. En valt onder data ook het hebben van een hobby? Of je favoriete winkel? Of de locatie waar je
elke dinsdagavond heengaat voor voetbaltraining? Vertel dat ze dit in deze quest zullen gaan
ontdekken. Even checken of ze het goed hebben uitgedacht….

Kern - 30 min
Vertel dat jullie nu klassikaal gaan starten met de game. Bespreek van tevoren de spelregels en
verdelingen tussen leerlingen of groepjes die passen bij jouw klas. Start de quest op het digibord!

Tips
● Je kunt ervoor kiezen om de leerlingen de tekst van een specifiek karakter te laten

voorlezen (bijvoorbeeld kind x leest de tekst van André en kind y de tekst van Sanne).
● Tijdens de quest zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Je kunt er voor kiezen om een

actieve werkvorm daarbij te gebruiken. Bijvoorbeeld: Als je denk dat we naar Fort Hype
moeten gaan mag je gaan staan. Als je denkt dat we naar Wassup moeten, dan mag je
blijven zitten op je stoel. En als je denk dat we naar Juutoeb moeten, dan mag je op de
grond gaan zitten.

● In Feesboek kunnen leerlingen als laatste opdracht nog switchen tussen profielen. Zo
kunnen ze nog informatie verzamelen.

https://joinhackshield.nl/
http://joinhackshield.nl/register/teacher


De 4 aanwijzingen in deze klassenquest
In de klassenquest gaan jullie op zoek naar aanwijzingen om er achter te komen wat er met Sanne
aan de hand is. Wijs per aanwijzing een leerling aan die deze kan onthouden.
Hieronder staan de aanwijzingen die jullie moeten vinden (lees deze dus niet hardop voor aan de
klas, maar neem het mee als voorkennis om, waar nodig, te sturen):

1. Fort Hype: Crummit86 zegt: “Hey, ben jij niet die Sanne van die foto's?”
→ Verwijst naar waar HackShield ooit begon. Er waren toen foto’s van Sanne online
gezet, die zij helemaal niet online wilde hebben. Toen is zij samen met André
HackShield begonnen. Met HackShield willen ze kinderen én daarmee volwassenen
leren hoe ze zichzelf kunnen beschermen op het internet, om te voorkomen dat dit
soort dingen anderen ook overkomen.

2. Feesboek: Het profiel van Crummit86 is geblokkeerd.
→ Verwijst naar Crummit86 die haar ook al zat lastig te vallen in Fort Hype.

3. Wassup: Mama zegt: “Hoi lieverd, waar komt al die harde muziek vandaan? Ben jij dat?”
→ Verwijst naar de knetterharde muziek die Sanne aan het luisteren is, omdat ze
geïrriteerd is dat iemand weer begon over die foto. Ze vindt het erg vervelend dat
die foto toch weer ergens is opgedoken.

4. Juutoeb: “'Hoe verwijder ik alle data van mijn JuuToeb?'
→ Verwijst naar het deleten van alle data.

Extra aanwijzing:
Juutoeb: “Hacken doe je zo” video
→ Verwijst naar het feit dat Sanne snode plannen heeft….

Samenvattend:
Sanne is geïrriteerd, omdat iemand weer begon over foto’s die van haar verspreid zijn (wat zij niet
wilde) en daarom besluit ze al haar data maar te wissen, zodat niemand haar nog iets aan kan doen.
Daar komt André samen met de leerlingen stapje voor stapje achter.

Antwoorden op klasactiviteiten in de klassenquest
De vragen die je met de klas kunt bespreken, zijn in de quest verwerkt in de paarse Query’s (een
soort robotje) die rondzweven. We adviseren deze vragen met je klas te bespreken om de
bewustwording van de online keuzes die ze kunnen maken te bevorderen. Uiteraard kun je ervoor
kiezen om deze over te slaan of op een ander moment te bespreken.

1. Wat zou jij ervan vinden als een bekende in jouw telefoon zou kijken?
Suggestie: Ik vind het belangrijk dat iemand toestemming vraagt voordat ie gaat kijken. Is
er verschil tussen een bekende of een vreemde? En tussen een leeftijdsgenoot of een
volwassene?

2. Welke suggesties zou jij te zien krijgen op Juutoeb? En wat weet de video-app dan
eigenlijk over jou?
Bijvoorbeeld: Iemand bekijkt veel filmpjes over voetbal. Die krijgt dan zeker geen makeup
tutorial filmpjes als suggestie te zien! Of iemand bekijkt veel game video’s en
kattenfilmpjes. Dan staan hier zeer zeker geen filmpjes tussen met singer songwriters.
Weet iemand hoe dit heet, dat je veel van hetzelfde te zien krijgt? (Filterbubbel)

3. Is er data (bijvoorbeeld een foto) die je liever niet zou delen via een online bericht?
Suggesties: een oncharmante foto, een kwetsbare foto, een foto die je zelf niet mooi vind.
Kent iemand een voorbeeld van een bloot foto die is rond gegaan? Hoe is dit opgelost? Of
een gephotoshopte foto? Waarom mag dit wel of niet?

4. Waarom zouden apps data van jou willen verzamelen?



Suggestie: Om geld te verdienen door jouw data door te verkopen aan datahandelaren of
reclamemakers. Of om jouw voorkeuren te voorspellen zodat jij direct suggesties te zien
krijgt afgestemd op wat jij hiervoor hebt geliked, bekeken en opgezocht. Denk bijv. aan dat
ene paar schoenen die je online hebt bekeken!

Afsluiting - 5 min
Vraag de leerlingen wat ze hebben geleerd. Kunnen ze nu vertellen wat er met Sanne aan de hand
was?

Vragen
● Wat zijn voorbeelden van data die je onbewust achterlaat?

Antwoord: Je locatie, hoelang je online bent, op welke woorden je zoekt en op welke links je
klikt, de websites die je bezoekt, hoe vaak je iedere app gebruikt, etc.

● Hoe kun je je eigen data beschermen?

Antwoord: Je kunt veel doen om minder goed traceerbaar te zijn. dit zijn de belangrijkste

opties op een rij:
● Een alternatieve zoekmachine gebruiken (Startpage, DuckDuckgo)
● Je kunt een alternatieve browser gebruiken (Mozilla Firefox)
● Je zou incognito kunnen surfen door een incognito venster te openen.
● Je kunt je zoekgeschiedenis verwijderen in je browserinstellingen.
● Je kunt je cookies verwijderen: (bekijk de video op schooltv over Cookies)

Shield & punten
Wanneer je met de leerlingen de quest uitspeelt, ontvang je aan het einde een code. Wanneer
leerlingen op www.joinhackshield.nl een eigen profiel hebben aangemaakt (bekijk in bijlage 1 hoe je
hen hierin zou kunnen begeleiden), kunnen zij deze code invullen waardoor een shield en extra
punten worden verdiend.

TIP:
Schrijf de code op het bord of laat de leerlingen de code zelf opschrijven om mee naar huis te
nemen. Zo stimuleer je dat de leerlingen zich thuis ook verder zullen verdiepen in cyberveiligheid.
Wat wil je nog meer!?

Wil je jouw leerlingen in de klas al meer HackShield laten spelen? Dat kan natuurlijk ook. In bijlage 1
staat stap voor stap uitgelegd hoe je de kinderen kunt begeleiden een account aan te maken.

https://schooltv.nl/video/wat-zijn-cookies-zo-weten-websites-wat-jij-zoekt/#q=cookies
http://www.joinhackshield.nl


Bijlage 1
Een HackShield account aanmaken
De leerlingen kunnen thuis of op school verder op cyberpad in HackShield, maar daar hebben ze
wel een eigen account voor nodig. Door hen te stimuleren een passende gebruikersnaam en
wachtwoord te laten bedenken, help je hen op weg in het maken van veilige keuzes online.
Hieronder volgen een aantal tips:

(Wil je alleen weten hoe je een account aanmaakt op joinhackshield.nl? Lees dan alleen het
dikgedrukte stukje tekst bij punt 4)

1. Doe klassikaal de wachtwoordkraaktest. Laat leerlingen tellen uit hoeveel tekens hun meest
gebruikte wachtwoord bestaat. Vraag dus ook door of er bijvoorbeeld hoofdletters of cijfers
in voor komen. Vul een wachtwoord in op de website en je ziet hoeveel jaren of soms zelfs
secondes ervoor nodig is om een wachtwoord te kunnen kraken.

2. Benoem dat een wachtZIN een goede en veilige optie is. Zo’n zin hoeft juist niet lastig te
zijn. Laat ze, net als in een geschreven zin, ook de spaties tussen de woorden als tekens
inzetten. Wedden dat een hacker die lastig kan kraken? Hackers, maar ook
geautomatiseerde wachtwoordkrakers, hebben er veel werk aan om veel opeenvolgende
tekens te achterhalen. Tel maar eens de tekens van een wachtzin en vul die in op
wachtwoordkraaktest. Zie je het verschil?

3. Hackers gaan altijd na wat ze over jou al online kunnen vinden. Gebruik dus nooit je naam
of geboortedatum in je gebruikersnaam of wachtZIN!

4. Laat de leerlingen zien dat ze rechtsboven op joinhackshield.nl kunnen klikken op
INLOGGEN/REGISTREREN. Vervolgens moeten ze op de grote blauwe knop
REGISTREREN klikken en kunnen ze daar al hun gegevens invullen. Hebben ze een
account aangemaakt? Dan kunnen ze op de grote oranje knop SPELEN klikken,
rechtsboven op de website.

5. Voordat iedereen aan de slag gaat neem je de eerste stappen samen door. Het spel spreekt
voor zich. Benoem dat het bij dit spel niet gaat om de snelheid, maar om de meeste vragen
GOED beantwoorden. Overal zitten tips en nieuwe inzichten in verwerkt die goed van pas
kunnen komen om hacken te voorkomen.

6. Er komen heel wat moeilijke woorden in voor. Die mogen leerlingen natuurlijk altijd
Googlen! Handig is als ze het gelijk opschrijven, zodat je op het einde van de les een aantal
van die begrippen met elkaar kunt bespreken (kracht van herhaling).

https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/
https://veiliginternetten.nl/wachtwoordkraak-test/
https://www.joinhackshield.nl/


Bijlage 2


